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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Lokasi / Objek Penelitian 

Penelitian ini di daerah Kabupaten Pelalawan. Daerah penelitian ini sengaja 

dipilih berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi perkembangan 

penduduk yang terus berjalan, penawaran angkatan kerja dan pendaftaran pencari 

kerja terus bertambah dan sisi lain gejala pengangguran terus meningkat. 

1.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang di peroleh dari instansi-instansi yang terkait seperti 

Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja. Data yang di perlukan antara lain : 

1. BPS antara lain terdiri dari : 

a) Sejarah Singkat 

b) Keadaan Letak Geografis Daerah 

c) Penduduk dan Perkembangannya 

d) Struktur Umur Penduduk 

e) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian, dan lain-lain. 

2. PUSDATINAKER antara lain terdiri dari : 

a) Jumlah Angakatan kerja Secara Umum 

b) Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja 

c) Jumlah Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja, dan lain-lain. 
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1.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk kelengkapan data penelitian ini, langkah-langkah yang peneliti 

lakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Library Research (Studi Kepustakaan) yakni suatu teknik pengumpulan data 

dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang 

diambil. 

b) Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung baik terhadap lokasi penelitian secara umum maupun keadaan 

responden itu sendiri. 

c) Teknik Survey yaitu dokumentasi data yang telah diterbitkan oleh pihak lain 

kemudian dianalisa kembali. 

1.4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang di peroleh dari hasil penelitian ini 

dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis data,kemudian data 

dianalisa secara deskriptif (menggambarkan masalah) yaitu dari data yang 

dikumpulkan dengan tabulasi data yang dituangkan dalam bentuk tabel yang di 

sesuaikan dengan pembahasan. Selanjutnya dijadikan bahan pembahasan yang di 

hubungkan dengan teori yang ada kaitannya. Adapun indikator pengukurannya 

dilakukan terhadap faktor-faktor yang di duga sebagai penyebab terjadinya 

pengangguran, antara lain : 

a) Pendidikan/latihan tenaga kerja 

b) Permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. 

 


